
Numer  10/138/2015            październik 2015

NOWE KONKURSY 

HORYZONT 
2020

Przypominamy, że do 15 października 2015 r. można składać wnioski konkursowe
w obszarze Inteligentny, zielony i zintegrowany transport w ramach programu
Horyzont 2020. Konkurs podzielony jest na dwa obszary:
Mobility for Growth

1. Safe and connected automation in road transport (CSA part)

2. Demonstrating and testing innovative solutions for cleaner and better urban transport
and mobility (CSA part)

3. Facilitating market take up of innovative transport infrastructure solutions

4. Smart governance, network resilience and streamlined delivery of infrastructure
innovation (CSA part).

Link do konkursów:

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls
/h2020-mg-2015-singlestage-b.html
Green Vehicles

5. Powertrain control for heavy-duty vehicles with optimised emissions

6. Electric vehicles’ enhanced performance and integration into the transport system
and the grid.

Link do konkursów:

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls
/h2020-gv-2015.html

GRANT DLA AGH

DZIAŁ  OBSŁUGI  PROGRAMÓW  MIĘDZYNARODOWYCH

NFOŚiGW planuje systemowe zmiany programu priorytetowego, w ramach którego został
ogłoszony nabór wniosków o współfinansowanie projektów LIFE w naborze KE 2015 r.
Planowane zmiany obejmują m.in. wprowadzenie możliwości ubiegania się
o współfinansowanie ze środków NFOŚiGW przez Wnioskodawców, którzy nie ubiegali się
o dofinansowanie w naborze realizowanym przed naborem KE, a także którzy zostali
w ramach tego naboru odrzuceni z przyczyn formalnych (tzw. nabór skrócony).
Przewiduje się, że Wnioskodawcy ci po uzyskaniu zaproszenia KE do złożenia
uaktualnionej elektronicznej wersji wniosku do LIFE będą mogli złożyć do NFOŚiGW
wniosek o współfinansowanie.
Więcej na ten temat znajduje się pod linkiem:
http://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,719,planowane-zmiany-w-programie-
priorytetowym-wspolfinansowanie-programu-life.html
Ponadto NFOŚiGW rozpoczyna działania zmierzające do uaktualnienia dokumentu
Metodyka oceny efektywności kosztowej przedsięwzięć zgłoszonych w ramach programu
priorytetowego Współfinansowanie Programu LIFE.
Konsultacjom poddana jest wysokość stawek jednostkowych, jak również propozycje
nowych kategorii kosztów. Uwagi można nadsyłać drogą elektroniczną na adres:
life@nfosigw.gov.pl do dnia 25 września br.
Więcej informacji na ten temat:
http://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,720,konsultacje-wspolfinansowanie-
programu-life-zmiana-metodyki-oceny-efektywnosci-kosztowej-przedsiewziec.html

Program LIFE 



Narodowe Centrum Nauki i Regionalny Punkt Kontaktowy Programu Horyzont2020 organizują 
dzień informacyjny dotyczący grantu POLONEZ.
POLONEZ to konkurs dotyczący staży badawczych, który skierowany jest do osób przyjeżdzających z 
zagranicy, chcących prowadzić badania naukowe.

Szkolenie odbędzie się 6 października 2015 r. na Politechnice Krakowskiej. 

Szczegółowe informacje oraz zapisy dostępne są na stronie: www.transfer.edu.pl w zakładce „szkolenia” 
lub bezpośredni link:
http://www.transfer.edu.pl/pl/szkolenie,polonez-granty-na-staze-dla-osob-przyjezdzajacych-z-
zagranicy-chcacych-prowadzic-badania-naukowe-w-polsce-,147.html

Program

KONNECT

WARSZTATY, SZKOLENIA

W dniu 15.09.2015 r. otwarty został nabór wniosków międzynarodowych w ramach 
programu KONNECT (Strengthening STI Cooperation between the EU and Korea, 
Promoting Innovation and the Enhancement of Communication for Technology-related
Policy Dialogue). 
Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu 
„Resources and Sustainability”. Projekty powinny być zorientowane na nowe 
technologie oraz unikalne i innowacyjne koncepcje w zakresie efektywności 
wykorzystania zasobów z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych, ekologicznych               
i społecznych. 
Kluczowe obszary można rozumieć jako: zrównoważone wykorzystanie zasobów,
technologie recyklingu.
Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny 
dostępny na stronie: https://www.pt-it.de/ptoutline/application/KONNECTJC1 do dnia 
15.11.2015 r.
Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów 
rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego 
wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie NCBiR.
Szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania 
(m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w materiałach 
zamieszczonych na stronie www.ncbir.pl w zakładce Programy 
międzynarodowe/KONNECT/Aktualności z dn. 15.09.2015 oraz na międzynarodowej 
stronie konkursu pod adresem: www.haneurope.or.kr i www.internationales-
buero.de/en/6711.ph

KPK PB UE informuje, że w dniu 6 października 2015 roku w Warszawie odbędzie się

spotkanie mające na celu przybliżenie tematów konkursowych przewidzianych w ramach

programu Horyzont 2020, na lata 2016-2017, w obszarze Climate action, environment,

resource efficiency and raw materials.

W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele UE, DG Research&Innovation,
DG Growth-Raw materials oraz prelegenci z Polski posiadający doświadczenie w prowadzeniu i ocenie
wniosków.

Podczas spotkania będzie możliwość przedstawienia własnych pomysłów na projekty.

Szczegóły wydarzenia wraz z formularzem rejestracyjnym dostępne są na stronie www.kpk.gov.pl
w zakładce Wydarzenia.


